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Naam van de kwalificatie

Bloemist

EQF-niveaus

Niveau 6 (Meester)

Eenhed van leerresultaten

Werkorganisatie

U1

KENNIS
U1.1
Bedrijfsorganisatie - structuur
van de ondernemingsdelen

Zij/Hij

•
•
•
•

•

onderzoekt de werkprocessen
binnen het bedrijf.

•

beoordeel het doel van elke
kamer .

•

kent de structuur en functies van
andere bedrijven .

•

bevraagt de processen en
beoordeelt veranderingen .

•

kent moderne en traditionele
faciliteiten voor de respectieve
functies .

Levering
Manufacturing
Verkoop
Magazijn
Verblijf / sociale ruimtes
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Zij/Hij

heeft uitgebreide kennis van de
principes van design :
⇒
operationele organisatie
⇒
constructie van de
operatiegebieden.

•
•

VAARDIGHEDEN

COMPETENTIES
Zij/Hij
•

analyseert de kamers op basis
van de functies en creëert
logische en ergonomische
werkplekken :
⇒
werkplaatsomstandigheden
⇒
werkmethoden
⇒
werkmethoden
⇒
werkprocedures
⇒
werkplaats types.

•

optimaliseert processen in de
verschillende ruimtes, inclusief
die van de medewerkers,
efficiënt en logisch .

•

kiest optimale aanbiedingen
van de faciliteit volgens het
doel van de kamers .

•

controleert en optimaliseert de
gezondheid en veiligheid op
het werk .

•

routinematig beheert, plant en

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze
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organiseert de inzet van
medewerkers in de
verschillende ruimtes .
•

U1.2
Planning
•

•

•

•

Zij/Hij

De planning van het
werkproces
Schema's met betrekking tot
de werkorders: korte en
lange termijn
Tijdlijnen gerelateerd aan
personeelsopdracht
Controle en evaluatie van
processen
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•

heeft uitgebreide kennis van de
werkorganisatie en -processen in
eigen beheer en kent processen
in andere bedrijven.

Zij/Hij
•

beheert processen op de korte
en lange termijn met vertrouwen .

•

evalueert processen .

besteedt aandacht aan het
verkeer problemen en
parkeerproblemen.

Zij/Hij
•

kan de kortetermijn- en
langetermijnwerkprocessen van
de gang van zaken plannen,
organiseren, analyseren,
evalueren en corrigeren .

•

plant workflows gerelateerd
aan productie en organiseert
routinematig en volledig :
⇒
productieprocessen
⇒
materiaaleigenschappen.

•

een nalyseert en coördineert
individuele orders en
structureert het proces voor het
bedrijf en de werknemers en
klanten op basis van ervaring .

•

een analyse van de planning
van de medewerker op basis
van de werklast en de
respectieve werktijd (vakantie,
pauzes) in overeenstemming
met de wettelijke vereisten .
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U1.3
Logistiek
•
•
•

Zij/Hij

Planning
Controle
Optimalisatie en
implementatie van
goederen, informatie en
persoonlijke stromen

U1.4
Organisatie van het
werkproces - werkstroom
gerelateerd aan de productie
•
•

•
•
•
•
•
•

Goederen inkoop / inkoop
Materiaaleigenschappen
(bloeitijd, duurzaamheid)
Productieprocessen
Presentatie
Verkoop
Packaging
Logistiek
De planning van nieuwe
processen
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•

kent alle criteria van logistiek :
⇒
verpakking
⇒
veiligheid
⇒
transporttijden
⇒
l egale aspecten
⇒
opslag .

Zij/Hij
•

kent de mogelijkheden van de
industrie om goederen te kopen :
⇒
pre-order (pre-order op
beurzen)
⇒
bestellen.

•

kent alle, zelfs speciale, floristische
processen in de productie .

•

kent uitgebreide aspecten van
productpresentatie en verkoop .

•

kent mogelijkheden en bronnen
voor onderzoek naar innovaties in
de markt .

Zij/Hij
•

c een omgaan met alle logistieke
aspecten of instrueren
medewerkers.

Zij/Hij
•

kan zijn / haar ervaringen aan
anderen uitleggen .

•

contro's productie en alle
processen:
⇒
merchandise presentatie
⇒
verkoop

•

onderzoekt processen en let op
tijdige en hedendaagse
implementaties .

•

implementeert nieuws .

Zij/Hij
•

kan routinematig de inkoop en
verzending van goederen
plannen, verwerken, instrueren
en instrueren:
⇒
volgens de wettelijke
voorschriften
⇒
tijdig
⇒
milieuvriendelijk
⇒
efficiënt .

Zij/Hij
•

analyses volgens de
bedrijfsuitlijning / strategie,
inventaris, plannen, vergelijkt
aanbiedingen en goederen,
bestellingen en bestellingen.

•

analyseert en initieert een
breed scala aan
vakgerelateerde werkprocessen
en processen op een
gestructureerde en logisch
gesorteerde manier, reageert
op veranderingen:
⇒
materialen
⇒
werkprocessen
⇒
bloeitijd
⇒
opslagtijden
⇒
duurzaamheid .

•

beheerst uitgebreide acties van
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de werkprocessen en is in staat
gelijke kwaliteiten te bereiken
met veranderende parameters:
⇒
het opnemen van
bestellingen
⇒
citaten
⇒
klachtenrapport .
•

U1.5
Werkplekontwerp
•

•

Werkruimte instellen
⇒ Voorzie materiaal en
arbeidsmiddelen
⇒ Veiligheidsvoorschriften
⇒ Brandbeveiliging
Ergonomie van de werkplek /
effectief werk

Zij/Hij
•

h als een grote hoeveelheid
ervaring en overzicht van het
opzetten van werkstations .

•

I S ervaring in de selectie van het
werk van apparatuur, materialen
en arbeidsmiddelen, het leveren
van instrumenten en apparatuur
voor de respectievelijke
werkprocessen.

•
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ik ben erg veilig in het omgaan
met ergonomische aspecten :
⇒
grote hoogte
⇒
wateraansluiting
⇒
elektriciteit
⇒
kijkgebieden
⇒
licht / helderheid .

Zij/Hij
•

houdt toezicht op de inrichting
van de werkplekken .

•

monitort en analyseert het
onderhoud van materialen en
apparatuur .

•

creëert ergonomische
werkplekken .

beheert nieuws in wetgeving en
technische veranderingen op
de werkvloer.

Zij/Hij
•

is in staat om de werkplek in lijn
met de behoefte aan
verschillende processen te
anticiperen en de levering van
alle benodigde
gereedschappen,
gereedschappen, materialen
en materialen te overzien.

•

controleert de planning van de
arbeidsmiddelen en controleert
de beschikbaarheid van
arbeidsmiddelen en
gereedschap .

•

beoordeelt ergonomische
aspecten in verschillende
situaties en mensen en creëert
bijbehorende werksituaties .

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze
publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik
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Naam van de kwalificatie

Bloemist

EQF-niveaus

Niveau 6 (Meester)

Eenhed van leerresultaten

Materiaal (plantaardig en niet-plantaardig) en
gereedschappen
KENNIS

U2.1
Plantenleer
•

•

•

•

Zij/Hij

Structuur van de planten
⇒ Cell
⇒ Morfologie (wortel,
schietas, bladeren,
bloemen, fruit)
Levensprocessen in planten
⇒ Waterbalans
⇒ Stof en energie
veranderen
⇒ Wijziging van het formulier
⇒ Reproduction
⇒ Fysiologie prikkelbaarheid
⇒ Genetics
Plant kennis
⇒ Systematiek (structuur van
het plantenrijk)
⇒ Naamgeving - bot.
namen
⇒ Tuinbouwborden
Bodemkunde
⇒ Bodems
⇒ Tuinaarde
⇒ Substrates
This publication is licensed under a
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U2

VAARDIGHEDEN
Zij/Hij

COMPETENTIES
Zij/Hij

•

heeft uitstekende kennis van
planten, ook gerelateerd aan
individuele onderdelen en kan
deze doorgeven.

•

is zeer veilig in het functioneren
van de afzonderlijke
plantendelen en de verschillen in
de structuur.

•

kan ook in het geval van
onbekende planten uit de
habitus dicht bij de natuurlijke
sites.

•

heeft uitgebreide kennis van de
structuur van planten.

•

uitvoerig beschrijft het leven
processen.

•

•

heeft een grondige kennis van
een zeer breed scala aan
plantendelen.

•

heeft veel vertrouwen in de
omgang met de structuur, legt ze
uit.

trekt conclusies over de zorg
van de gewoonte van planten,
of van de opname in het
plantenrijk en geeft deze
instructies door aan klanten en
medewerkers.

•

heeft een grondige kennis van de
levensfunctie en levensprocessen
van de planten.

•

kan een grote hoeveelheid
planten en hun onderdelen
benoemen.

•

is in staat om functies toe te
wijzen aan alle delen van de
plant en ze uit te leggen aan de
klant of leerling.

•

kent de plantensystematiek.

•

•

•

heeft een zeer uitgebreide kennis
van planten.

is veilig in het omgaan met
botanische namen en
denominaties.

begrijpt en observeert
genetische aspecten.

•

•

kent de oorsprong van
botanische namen.

concludeert uit de
levensprocessen op
noodzakelijke zorg of leidt
zorgfouten uit klinische beelden

•

is heel bekend in het omgaan
met tuinbouwborden.

•

herkent verschillende bodems,

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze
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•

Kunstmestonderwijs
⇒ Voeding van de plant
⇒ Meststoffen en
voorschriften
⇒ Aanbevelingen voor
kunstmest

•

kent een breed spectrum van de
soorten waren.

•

kent tuinbouwborden.

•

kent de verschillen in bodem,
bodem, substraten.

•

kent uitgebreide aspecten van
plantenvoeding.

•

kent een breed scala aan
verschillende meststoffen en
plantversterkende middelen en
de samenstelling en
werkingswijzen.

•

•
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substraten en bodems.

kent een andere toepassing
methoden .

leidt medewerkers, informeert
klanten en bewaakt de naleving
van regelgeving.

af.
•

kan habitus en tuinbouwtekens
op planten afleiden,
incorporatie in plantenfamilies,
eigenschappen en zorg.

•

kent de juiste handelsnamen en
botanische namen toe aan een
zeer groot aantal planten en
plantendelen en definieert de
eigenschappen.

•

kent enkele plantnamen in een
vreemde taal.

•

verklaart gebruik.

•

kiest de respectieve substraten
volgens de planten.

•

analyseert de effecten op
opbrengst, plantgezondheid en
zorg in de speciaalzaak in
verband met milieuaspecten en
regelgeving.

•

r ecognizes de relatie tussen
functies van verschillende
meststoffen en
toepassingsmethoden,
bewaartermijnen en
concentraties.
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U2.2
Materialen en potten
•
•
•
•
•
•
•

Bindende gereedschappen
Plug-in hulpbronnen
draden
Stoffen en linten
Kaarsen
Papier
pannen

U2.3
Verzorging en opslag
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Zij/Hij
•

houdt bij de laatste trends in de
wereld.

•

kent een grote verscheidenheid
aan c ross o ver materialen die uit
andere transacties of doeleinden
hebben aangenomen.

Zij/Hij
•

kent uitgebreide
opslagmethoden .

•

weet hoe voor een breed scala
aan materialen en materialen te
zorgen .

Zij/Hij
•

probeert actuele trends,
technieken in combinatie van
verschillende materialen .

•

werkt zich vol vertrouwen met de
meest uiteenlopende materialen
en reageert zeer veilig bij het
hanteren van speciale
eigenschappen .

Zij/Hij
•

beheert de zorg en opslag van
de goederen .

Zij/Hij
•

analyseert de eigenschappen
van materialen en potten ,
aanbevelingen van werknemers
of leveranciers .

•

selecteert ook minder bekende
materialen voor specifieke
toepassingen en kan dit
mogelijk motiveren :
⇒
weerbestendig
⇒
afbreekbaarheid
⇒
waterbestendig
⇒
draadlengte
⇒
tape functies.

Zij/Hij
•

leidt met ervaring de
medewerkers in de zorg en
opslag van snijbloemen,
volgens:
⇒
eisen na de oogst
⇒
afhankelijk van de
oorsprong.

•

experimenteert met nieuwe
producten op de markt voor
zorg en opslag, analyseert de
resultaten en trekt conclusies.

•

beslist zeer ervaren voor opslag
en legt de zorgmaatregelen uit:
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⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

•

U2.4
Gewasbescherming
•

•
•

•
•

•

•
•
•

Geïntegreerde
gewasbescherming
weerstanden
Biologische
gewasbescherming
Groente gieten en spuiten
Chemische
gewasbescherming
Patronen van schade en
oorzaken
⇒ Schade veroorzaakt door
cultuur
⇒ Externe invloeden, weer
⇒ Ziekteverwekkers
⇒ plagen
⇒ Plantaardige plagen
Wet en regelgeving
Aanvraagprocedures
Bescherming van soorten

Zij/Hij
•

•

•
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heeft uitgebreide kennis om
planten gezond te houden en
beheerst de specialistische
terminologie:
⇒
omgaan met optimale
culturen
⇒
geïntegreerde
plaagbestrijding
⇒
verscheidenheid van
resistente fokken fokken
⇒
patronen van schade
⇒
oorzaken van schade
⇒
zorg fouten
⇒
wetten
⇒
toepassingen .
kent het brede scala van
pesticiden op de markt en hun
effecten.
kent de criteria voor de
bescherming van soorten met

Zij/Hij
•

legt levendig de mogelijke
soorten ongediertebestrijding uit.

•

legt uit hoe verschillende
middelen en mogelijkheden
werken.

•

past
gewasbeschermingsmaatregelen
toe volgens de voorschriften en in
overeenstemming met de
gezondheidsbescherming.

•

kan de soorten
ongediertebestrijding aan de
klant uitleggen.

•

legt uit hoe verschillende
remedies werken en beveelt het
gebruik van nuttige organismen
aan.

welke materialen
welke materialen
in welke vorm
hoe lang
waar
onder welke
omstandigheden.

beoordeelt de behoefte aan
opslag en beslist.

Zij/Hij
•

selecteert mogelijke
gewasbeschermingspaden voor
schadeafbeeldingen,
analyseert het type regeling
met betrekking tot de milieuimpact en het voordeel.

•

controleert de naleving van de
regelgeving in het bedrijf, een
milieuvriendelijke verwijdering
van
gewasbeschermingsmiddelen,
volgens de voorschriften.

•

kan aan klanten en minder
gekwalificeerd personeel de
optimale middelen uit het
marktaanbod aanbevelen.

•

controleert en ondersteunt
minder gekwalificeerde
werknemers bij het toepassen
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betrekking tot het bedrijf.

•

werkt met milieuvriendelijke
materialen.

van de fysische, chemische en
ingewijden in mechanische
gewasbeschermingsmaatregele
n.
•

U2.5
Gebruik en onderhoud van de
gereedschappen

Zij/Hij
•
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heeft een zeer uitgebreide kennis
van hulpmiddelen en machines
die in het bedrijf kunnen worden
gebruikt.

Zij/Hij
•

verklaart de werkmethoden,
veiligheidsvoorschriften en kan
alle manieren tonen .

is zeer veilig in het omgaan met
de technische termen en vervult
zijn rolmodelfunctie.

Zij/Hij
•

is in staat om de meest
efficiënte tool te selecteren en
toe te passen met de juiste
technologie voor het gewenste
product .

•

onderhoudt
inspectieverplichtingen en
onderhoudsverplichtingen en
instrueert geschikte
dienstverleners.

•

routinematig uitleggen en
begeleiden van de functies en
activiteiten van minder
gekwalificeerde werknemers .
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Naam van de kwalificatie

Bloemist

EQF-niveaus

Niveau 6 (Meester)

Eenhed van leerresultaten

Technieken

U3

KENNIS
U3.1
Voorbereidingstechnieken primaire technieken
•

•

•

•

Snijden / delen met
verschillende tools
⇒ Knife
⇒ Cutter
⇒ snoeischaar
⇒ Loppers
⇒ Papiersnijmachine
⇒ Snijmachine
⇒ Glassnijder
⇒ Flex
Stabiliseren
⇒ Props
⇒ Rails
Beschermen
⇒ uitpakken
⇒ Wrapping
⇒ Grow
⇒ Schilderen
⇒ Opstelling (folie)
De draad verlengen
⇒ Fork
⇒ Spies
⇒ Bedrading omhoog keten
This publication is licensed under a
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Zij/Hij

VAARDIGHEDEN
Zij/Hij

•

beheerst de gespecialiseerde
termino logie met vertrouwen en
vertrouwen.

•

zoekt nieuwe technieken en
gebruikt nieuwe technieken,
gereedschappen en materialen .

•

heeft een gedegen kennis van
de verzorging van snijbloemen:
⇒
verwijder overtollige bladeren
⇒
het snijden van de
bloemstelen
⇒
zetten in schone containers
met vers water
⇒
koeling .

•

vakkundig en structureel zijn
vaardigheden in
snijbloemenverzorging
implementeert.

•

implementeert routinematig de
bereidingstechnieken.

•

selecteer de juiste
gereedschappen en materialen
voor de technieken.

•

selecteert de draad.

•

bereidt het materiaal voor:
⇒
op lengte gesneden
⇒
insnijding
⇒
pleisters
⇒
kwaliteitscontrole .

•

•

heeft een grondige kennis van
voorbereidende technieken en
de nodige hulpmiddelen en
materialen.
heeft gedegen kennis van de
draad.
⇒
⇒
⇒

kent draadeigenschappen:
kracht
selectie

COMPETENTIES
Zij/Hij
•

ontwikkelt nieuwe oplossingen
voor bereidingstechnieken in
het omgaan met nieuwe
situaties :
⇒
nieuwe machines
⇒
nieuwe tools
⇒
nieuwe materialen met
speciale eigenschappen
⇒
efficiënt aangepast aan de
eisen van de klant .

•

kan de kennis doorgeven in een
gestructureerde leerinstructie .

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze
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⇒

U3.2
Productie technieken
•

•
•

•

•
•

Binding (boeketten, krans,
guirlande) met verschillende
gereedschappen /
ontwerpmiddelen
⇒ Binddraad
⇒ Kabelbinders
⇒ Druiven draad
⇒ Rubberringen
⇒ Band
⇒ Bast
⇒ Snel bindmiddel
inpluggen
lijmen
⇒ Hete lijm
⇒ Behanglijm
⇒ Craft lijm
Vasthouden
⇒ Hechting
⇒ Needles
⇒ Spijkeren
⇒ Overstag
⇒ Tandenstoker / spiesjes
aanplant
omgeving
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lengte .

•

kent materiaaleigenschappen

•

kent de toepassingen.

Zij/Hij

•

kan de verschillende technieken
routinematig en snel gebruiken.

Zij/Hij

•

heeft een brede kennisbasis .

•

voert technische experimenten
uit .

•

kent boeketbindingstechnieken:
⇒
parallel
⇒
radiaal .

•

maakt gebruik van nieuwe
technieken, gereedschappen en
materialen .

•

•

kiest:
bindgereedschap
Hulpmateriaal
materiaal .

•

bindt boeketten.

•

bindt kransen.

•

bindt slingers.

•

kan in verschillende technieken
zijn.

•

kan worden aangesloten op
verschillende plug-in tools.

•

maakt verschillende
lijmprocessen .

•

kent kransbindende techniek.

•

kent de techniek voor bindende
slingers.

•

kent de verschillende plug-in
technieken:
⇒
parallel
⇒
radiaal met verschillende
hoogten van groeipunten
⇒
parallelle overlapping
⇒
gratis .

•

kent criteria voor de selectie van
potten.

•

heeft gedegen kennis van plug-in
tools:
⇒
steekschuim
⇒
natuurlijk
⇒
anorganisch .

•
•

Zij/Hij
•

heeft kennis van innovatieve en
traditionele
productietechnieken en kent
branchonafhankelijke
productietechnieken (crossover
floristry).

•

is zeer veilig in het omgaan met
veranderingen en plant alle
componenten autonoom en
met vooruitziende blik:
⇒
materialen
⇒
verzoek van de klant
⇒
gereedschappen en
machines.
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•

kan de verschillende ontwerpen
uitwerken.

•

kiest:
⇒
potten naar de locatie
⇒
gereedschap
⇒
substraat
⇒
planten
⇒
ontwerpelement .

kent de verschillende
manipulaties voor de
verschillende ontwerpen.

•

planten in potten.

•

kan planten in planten / bedden.

•

heeft een gedegen kennis van
plantenverzorging.

•

kan de diepgaande kennis van
snijbloemenverzorging in de
omgeving gebruiken.

•

kent plantengemeenschappen.
•

•

kent klimaatzones.

selecteert de vazen op de juiste
manier.

•

heeft gedegen kennis van de
materiaaleigenschappen van de
planters.

•

bereidt het stelwater voor.

•

kent de techniek van planten:
⇒
riolering
⇒
schenkrand .

•

heeft een gedegen kennis van
snijbloemenverzorging.

•

kent de functie van
versheidconserveermiddelen.

•

kent hygiënevoorschriften.

•

kent verschillende lijmen.

•

kent verschillende
bindingstechnieken volgens de
eigenschappen van de lijmen.

•

kent de techniek om op kransen
te blijven plakken.

•
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U3.3
Ontwerptechnieken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bochtig
threading
Gieten / beregening
Vlechten
paalwerk
breiwerk
haken
soldering
het naaien
het weven
Het vastklemmen
twirling
Noding
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Zij/Hij
•

•

•

is bekend met innovatieve
ontwerptechnieken en kent
passende werkmethoden
(crossover floristry) .
heeft gedegen kennis van
ontwerptechnieken.

Zij/Hij
•

werkt schoon en consistent.

•

werkt routinematig en
gestructureerd en
oplossingsgericht.

Zij/Hij
•

combineert atypische
ontwerptechnieken,
hulpmiddelen en materialen
van andere beroepen met
bloemisterij .

•

analyseert , beoordeelt
verschillende niet-typische
floristische technieken, test
nieuwe technieken en
ontwikkelt oplossingen voor
oplossingen, en breidt zijn
creatieve veld uit met behulp
van nieuwe, nieuwe
technieken.

•

kan de kennis doorgeven in een
gestructureerde leerinstructie .

heeft een grondige kennis van
verschillende materialen.
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Naam van de kwalificatie

Bloemist

EQF-niveaus

Niveau 6 (Meester)

Eenhed van leerresultaten

Ontwerp

U4

KENNIS
U4.1
Order types
•
•

Zij/Hij

Symmetry
Asymmetry

U4.2
Design type
•
•
•

definieert definitief ook nietfloristische soorten orders.

•

benadrukt de verschillen in de
werkstukken.

•

kan de theoretische basis veilig
weergeven.

•

kan combineren in alle soorten
arrangementen.

•

This publication is licensed under a
Creative Commons License:
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Zij/Hij

•

Zij/Hij

Decorative
Vegetative
Formal-linear

VAARDIGHEDEN

heeft professionele veiligheid
voor ontwerptypes en kent zeker
de respectievelijke criteria.

Zij/Hij
•

kan ontwerpen in decoratieve,
vegetatieve en formeel-lineaire
stijl.

COMPETENTIES
Zij/Hij
•

kan de symmetrie en
asymmetrie in het effect
vergelijken:
⇒
effect in de ruimte
⇒
gelegenheid .

•

definieert veilig en routinematig
symmetrie en asymmetrie.

•

ontworpen volgens de volgorde
die geschikt is in de
verschillende soorten orders.

Zij/Hij
•

ontwerpen volgens de volgorde
in de juiste stijl.

•

selecteert de juiste materialen,
potten en materialen voor de
ontwerptypen.

•

combineert een logisch

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze
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ordertype en
rangschikkingstype.
•

U4.3
Arrangement
•

•

Zij/Hij

Arrangement type (line
course of the materials)
⇒ Radial
⇒ Parallel
⇒ Free
Depth effect and spatiality
(arrangement of materials in
the workpiece)
⇒ Dimension (line, area
body)
⇒ Overlap
⇒ Staggering
⇒ Grouping
⇒ Ranking
⇒ Scattering
⇒ Growth point

U4.4
Form theory - appearance of
plants / essential features
•

•

Basic shapes and their effects
(triangle, rectangle, circle)
Shape quality (solid to loose
This publication is licensed under a
Creative Commons License:
Attribution - Share-Alike.

•

kent de lijnen van de materialen.

•

kent de mogelijkheden om
ruimtelijk te werken.

Zij/Hij
•

kent de aspecten van de theorie
van vormen.

•

kent de verschillende

Zij/Hij
•

kan toepassen in de werkstukken
volgens de verschillende criteria
van de regeling.

•

werkt duidelijk en duidelijk.

Zij/Hij
•

gebruikt de voorwaarden:
⇒
basis vorm
⇒
overzichtsvorm
⇒
constructieve vorm

is in staat de professionaliteit
van anderen te beheersen en
advies te geven over de
werkstukken.

Zij/Hij
•

beoordeelt verschillende
startsituaties en selecteert
passende regelingen en
gebruikt deze op de juiste
manier.

•

is in staat om te selecteren en
gebruik de juiste materialen
volgens de doelstellingen en
afspraken.

•

observeert trends en laat ze het
ontwerp beïnvloeden.

•

kan het werk beoordelen en
geeft technische informatie
over de ontwerpen.

Zij/Hij
•

gebruikt de formele theorie met
betrekking tot de basisvormen in
theoretische voorlopige
overwegingen van het ontwerp.
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•
•
•
•
•

outline)
Constructive and free forms
Forms of movement
Valences
Structure
Texture
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bewegingsvormen:
⇒
eerzuchtig
⇒
ontvouwen
⇒
swinging
⇒
breekbaar
⇒
spelen
⇒
in voorraad
oppervlaktevorming
⇒
verzamelen
⇒
aftappen .

⇒

vrije vorm.

•

kan werkstukken creëren
rekening houdend met de
eigenaardigheden van de
verschillende basisvormen.

•

kan ook onbekende materialen
toewijzen na het verschijnen van
de bewegingsvormen.

•

kent het individuele uiterlijk van
de materialen.

•

kan materialen aan de vormen
van beweging toewijzen.

•

kent vormen van geldigheid.

•

•

kent de term structuur in
bloemisterij en gebruikt deze
technisch correct.

kan materialen indelen in
verschillende vormen van
geldigheid:
⇒
grote geldigheid
⇒
gemiddelde geldigheid
⇒
lage geldigheid.

•

weet van de verschillende
texturen:
⇒
ruw (houten)
⇒
zacht (fluwelig, wollig,
zijdeachtig, brocaded,
leerachtig)
⇒
glad / hard (porselein, glas,
metaal).

•

kan verschillende structuren
herkennen.

•

kan werken met de verschillende
structuren.

•

werken bewust met texturen .

•

combineert de secties op een
zodanige manier dat een
creatief logisch geheel naar
voren komt.

•

is zich bewust van de verschillen
in effect en verandert de
manier waarop het werkt.

•

geeft aan dat de beweging
floristische materialen vormt en
plaatst dit volgens het doel in
het werkstuk.

•

kan het werk beoordelen en
geeft technische informatie
over de ontwerpen.

•

gebruikt de materialen volgens
de vormen van validiteit en dus
de waarden.

•

kan het werk beoordelen en
geeft technische informatie
over de ontwerpen.

•

kan werken volgens het doel
van het ontwerp (losjes
gestructureerd, afhankelijk van
het materiaal, firma).

•

kan het werk met betrekking tot
texturen beoordelen en
technische informatie over de
ontwerpen verstrekken.
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U4.5
Proportion
•
•
•
•

Zij/Hij

3: 5: 8
Excessive proportion
Inverse proportions
Wreath proportion

U4.6
Color theory
•
•
•
•
•
•

•

ziet speciale kenmerken in het
proportionele ontwerp.

Zij/Hij

Color naming
Color systems
Color contrasts
Color harmonies
Color symbolism
Color effects
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•

•

kent de criteria van het externe
effect en de effecten van kleuren
tegen achtergronden.
kent zeker de belangrijkste
contrasten:
⇒
contrast in kleur op zichzelf
⇒
kleurcontrast
⇒
complementair contrast
⇒
kleur-niet-kleurcontrast
⇒
hoeveelheid contrast
⇒
zuiverheid contrast.

•

kent zeker secundaire contrasten:
⇒
activiteit contrast
⇒
contrast in warme kleuren
⇒
materialiteitscontrast
⇒
helderheids contrast.

•

is veilig in het omgaan met
harmonieën:
⇒
harmonieën van kleine
contrasten (harmonie,
kleurenfamilies, buurtkleuren)

Zij/Hij
•

combineert verschillende
proportionele ontwerpopties.

Zij/Hij
•

stelt werkstukken samen die
duidelijk een kleurstelling hebben.

•

combineert werkstukken die een
langeafstandseffect bereiken.

Zij/Hij
•

analyseert mogelijkheden van
verschillende proporties en legt
ze uit.

Zij/Hij
•

analyseert het
langeafstandseffect en gebruikt
de juiste kleuren, kleurgrootte en
positionering indien nodig.

•

werkt volgens de volgorde in
bijpassende kleurcontrasten of
harmonieën, let op symboliek .

•

evalueert floristische werken
volgens de kleursamenstelling
en hoogtepunten en verklaart
eigenaardigheden.
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publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik
van de informatie die erin is vervat.

2015-1-DE02-KA202-002460
VocFlo – European mobility network for vocational training in floristry
⇒

⇒

•

U4.7
Stylistics

harmonieën van grote
contrasten (tweekleurig,
driekleurig, vierkleurig)
harmonieën van gemengde
contrasten.

weet kleur symboliek.

Zij/Hij
•

•
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Zij/Hij

Zij/Hij

heeft een uitgebreide kennis van
typische architecturale stijlen en
hun kenmerken:
⇒
Oude tijden (Sumeriërs,
Egyptenaren, Grieken,
Romeinen)
⇒
Middeleeuwen (romaans,
gotisch)
⇒
Moderne tijden (Renaissance,
Barok, Rococo, Classicisme,
Biedermeier, Art Nouveau,
Bauhaus, Modern,
Postmodernisme).

•

kan kenmerken en kenmerken
opsommen, uitleggen en
toewijzen op basis van foto's of
het voorbeeld.

•

ontwikkelt ontwerpvoorstellen
voor kamerdecoratie in en op
gebouwen aangepast aan de
bouwstijl.

•

kan bijpassende bloemstukken in
verschillende technieken en
ontwerpen combineren.

•

is in staat om adequaat te
reageren op veranderingen, om
te reageren op vragen van
klanten.

•

selecteert geschikt materiaal en
materialen.

•

•

selecteert geschikte kleuren.

besteedt aandacht aan
structurele vereisten, statica,
bescherming monument.

heeft een grondige kennis van
geschikte bloemen.

•

draagt de bekende over aan
onbekende ruimtes.
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Naam van de kwalificatie

Bloemist

EQF-niveaus

Niveau 6 (Meester)

Eenhed van leerresultaten

Thematische bloemschikken
KENNIS

Diverse werkstukken over
onderwerpen:
• Kleur
• textuur
• Seizoenen
• Humeur
⇒ Kinderlijke
⇒ Vrolijke
⇒ Elegant
⇒ Feestelijke
• Stijl
⇒ Vintage
⇒ Scandinavian
⇒ Exotic
⇒ Rustic
• Materiële eigenschappen
⇒ Brittle
⇒ Climbing
• Symboliek
• Evenementen met
betrekking tot onderwerpen
⇒ Exhibitions
⇒ Fairs
• Onderwerpen van herkomst /
herkomst van planten of
materialen
This publication is licensed under a
Creative Commons License:
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Zij/Hij
•

is zeer bekend met een zeer groot
aantal typische aspecten van
bloemisterij met een
themareferentie .

•

kent materiaaleigenschappen,
speciale kenmerken en effecten.

•

heeft theoretische kennis uit
verschillende vakgebieden.

•

kent ook kleureffecten in verband
met texturen.

•

kent verschillende duurzaamheid
van de materialen.

U5

VAARDIGHEDEN
Zij/Hij
•

is zeer bekend met de technieken
en ontwerpen in de bloemisterij .

•

selecteert de materialen.

•

selecteer de techniek.

•

kan verschillende soorten
problemen oplossen.

•

werkt met verschillende
technieken.

•

probeert marktnieuws,
experimenteert met verschillende
technieken en materialen.

•

kan de materialen volgens
houdbaarheidsperiode
assembleren.

•

past zich aan innovaties aan.

COMPETENTIES
Zij/Hij
•

d evelops diverse oplossingen,
aangepast aan verschillende
normen en aan veranderende
eisen.

•

plant complexe activiteiten,
analyseert de resultaten, neemt
verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit .

•

biedt informatie, ideeën en
oplossingen voor de minder
bekwame beroepsbevolking .
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Europese
Alpin
⇒ Mediterranean
Geur
Plant Group
⇒ Grassen
⇒ Moerasplant
⇒ Natte weide
⇒

•

kan ontwerpregels toepassen.

⇒

•
•
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Naam van de kwalificatie

Bloemist

EQF-niveaus

Niveau 6 (Meester)

Eenhed van leerresultaten

Event-gerelateerd bloemschikken
KENNIS

Diverse werkstukken voor:
• Publieke en representatieve
evenementen
⇒ Bloemstukken voor
openingen
⇒ Inhuldigingen
⇒ Staatsgelegenheden
⇒ Jubilea
⇒ Ceremonies
⇒ Awardceremonies
⇒ Televisieproducties
• Familiefeesten
⇒ Wedding
⇒ doop
⇒ Mourning
⇒ Jubilea
⇒ Verjaardagen
• Bloemisten voor religieuze
feesten / religieuze
feestdagen
⇒ Pasen
⇒ Kerstmis
⇒ doop
⇒ Thanksgiving
⇒ Pinksteren
⇒ Ascension
This publication is licensed under a
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Zij/Hij
•

is zeer bekend met een zeer
groot aantal typische aspecten
van bloemschikken voor
openbare evenementen.

•

is zeer bekend met een zeer
groot aantal typische aspecten
van florerende bloemisterij.

•

kent vele aspecten van
bloemisterij voor religieuze
festivals.

•

kent veel symboliek .

•

kent een grote verscheidenheid
aan typische floristische
ontwerpmogelijkheden.

U6

VAARDIGHEDEN
Zij/Hij
•

werkt heel veilig met de
technieken en ontwerpen in de
bloemisterij.

•

kan geschikte materialen kiezen:
duurzaamheid
o ccasion .

•
•

•

kan werkstukken in verschillende
ontwerptypen maken.

•

werkt in een logische en
efficiënte techniek.

•

maakt schetsen.

•

creëert aanbiedingen.

•

kan werkstukken maken voor
familiefeesten.

•

werkt veilig met verschillende
technieken:
⇒
bevestiging

COMPETENTIES
Zij/Hij
•

ontwikkelt een breed scala aan
oplossingen voor openbare
evenementen, aangepast aan
verschillende normen en aan
veranderende eisen.

•

plant en ontwerpt complexe
activiteiten en aanbiedingen,
analyseert de resultaten, neemt
verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit.

•

analyseert , ontwerpt en
ontwikkelt individuele
werkvormen volgens de wensen
van de klant voor een
verscheidenheid aan
familiefeesten in
overeenstemming met de
complexe vereisten.

•

houdt rekening met de wensen
van de klanten tijdens het
klantgesprek, formuleert en
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Andere religies
Festivals tijdens het jaar:
⇒ Winterfestivals
(oudejaarsavond,
carnaval)
⇒ Lente-festival (Meidag,
Cherry Blossom Festival,
Moederdag,
Vrouwendag)
⇒ Zomerfestivals
(zonnewende, zomerfeest,
kinderdag)
⇒ Herfstfestivals (begin van
het schooljaar,
suikerzakfestival,
vliegerfestival, Halloween)
⇒
•
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plug technieken
bindende technieken
watervoorziening opties.

•

neemt verantwoordelijkheid
voor de kwaliteit.

kan ontwerpen in verschillende
kleurharmonieën en -contrasten.

•

creëert een verscheidenheid aan
werkstukken voor religieuze
festivals.

erkent de culturele normen van
de klanten en kan hiermee
rekening houden.

•

creëren s, zwanger s, en is van
plan complex biedt voor
bestellingen van individuele
geloof in alle zaken met veel
ervaring in een zeer breed scala
van mogelijkheden volgens de
specificaties van de klant het
juiste ontwerp ideeën
afgestemd op en legt in
gesprek met verschillende
visuele middelen:
⇒
assortiment
⇒
tijd
⇒
duurzaamheid
⇒
kleur
⇒
techn ique
⇒
locatie .

•

evalueert de reacties van de
klanten en kan
dienovereenkomstig reageren
op veranderende
omstandigheden.

⇒
⇒
⇒

•

•

•

kan met verschillende kleuren
werken.

•

beschrijft achtergrond van
festivals gedurende het jaar.

•

kan een verscheidenheid aan
floristische werkstukken
ontwerpen voor vieringen
gedurende het hele jaar:
⇒
verschillende technieken
⇒
seizoensgebonden
aanbiedingen.

•

kiest geschikte accessoires voor
de gelegenheden die dit
onderstrepen.

•

presenteert het idee in een
duidelijke schets.

•

creëert ideeën, concepties en
aanbod.

motiveert het aanbod.
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Naam van de kwalificatie

Bloemist

EQF-niveaus

Niveau 6 (Meester)

Eenhed van leerresultaten

Ruimte gerelateerd bloemschikken
KENNIS

Diverse werkstukken als
sieraden of decoratie:
• Architectonisch passende
bloemschikken
• Raamdecoratie
• Tafeldecoratie met
ruimtelijke referentie
• Voorwerpen
• Evenement en
tentoonstelling ontwerp
• Winkelontwerp

Zij/Hij

VAARDIGHEDEN
Zij/Hij

COMPETENTIES
Zij/Hij

•

heeft een kritisch begrip van
overgangen van het ene tijdperk
naar het volgende.

•

werkt heel veilig met de
technieken en ontwerpen in de
bloemisterij.

•

analyseert kamers, vergelijkt
Europese bouwstijlen met
wereldwijde ontwikkelingen.

•

kan stijlen doorbreken op
interfaces met mode, kunst, etc.

•

beschrijft de verschillende
architecturale stijlen op basis van
kenmerken.

•

•

kent verschillende soorten
etalages.

•

beschrijft een verscheidenheid
aan decoratie-opties voor
verschillende evenementen.

ontwikkelt ontwerpvoorstellen
en concepten voor:
⇒
binnenkamers
⇒
buitenruimtes
⇒
tafeldecoratie.

•

visualiseert en berekent de
ontwerpvoorstellen en legt deze
uit.

•

plant complexe activiteiten,
monitort, analyseert de
resultaten, neemt
verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit.

•

creëert werkstukken met behulp
van een breed scala aan
technieken, materialen en
materialen.

•

kent de bouwstijlen en historische
bloemstukken.

•

kent veel manieren om
bloemschikken te gebruiken voor
de decoratie van bepaalde
plaatsen als objecten.

•

•
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U7

kent veel mogelijkheden voor
bloemschikken voor
evenementen en
tentoonstellingen.
kent alle noodzakelijke

•

kiest planten en accessoires met
ruimtelijke referentie.

•

maakt schetsen en
materiaallijsten voor
aanbiedingen.

•

ontwikkelt berekeningen voor
kamerinrichting met moderne pctechnologie.

•

creëert werkstukken met behulp

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze
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voorwaarden voor
evenementen.
•

van een verscheidenheid aan
hedendaagse / moderne en
bewezen technieken en
ontwerpen.

kent alle criteria van het
winkelontwerp .
•

kiest materialen en accessoires
voor het versieren van de
etalages.

•

werkt in passende technieken en
ontwerpen bij de ontwikkeling
van de decoratie.

•

•

•

bespreekt het ontwerpvoorstel
met de klanten.

•

beschrijft decoratie-opties voor
verschillende evenementen.

•

maakt schetsen voor de ideeën.

•

creëert werkstukken met behulp
van verschillende technieken en
ontwerpen.

•
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ontwikkelt plannen en
concepten.
de reclamevensters ontworpen
met informatiedragers:
⇒
steles
⇒
posters
⇒
banners
⇒
objecten .

ontwikkelt een plan voor
verschillende objecten.

•

breidt de kennis van de huidige
stijlperioden uit met
landspecifieke functies.

•

maakt gebruik van moderne
visualisaties voor representaties.

•

is bekend met de doelen van
een etalageontwerp.

•

analyseert verschillende
reclamethema's voor de
speciaalzaak of voor
klantbestellingen en ontwerpt
complete, effectieve
reclamevensters.

•

is verantwoordelijk voor het
etalageontwerp van het bedrijf
en leidt de medewerkers.

•

is in staat om tafeldecoraties die
geschikt zijn voor ruimtes te
ontwerpen en te berekenen op
basis van analyses, om ze te
ontwerpen en uit te leggen
volgens de complexe wensen
van de klant, om de productie
aan te passen en te
organiseren.

•

analyseert routine ruimtelijke
condities:
⇒
plaatsingen
⇒
structurele specificaties

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze
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⇒
•
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kan een verscheidenheid aan
technieken toepassen.

•

kiest goederendragers en
accessoires voor decoratie.

•

ontwikkelt een plan voor
verschillende ruimtes en
bloemstukken.

•

maakt gebruik van verschillende
materialen, kleuren en
technieken.

•

kiest goederenvervoerders en
accessoires voor de decoratie
van het winkelontwerp.

•

ontwikkelt een plan.

•

ontwierp de bloemenwinkel.

•

gebruikt verschillende geschikte
technieken en ontwerpen in de
ontwikkeling van de decoratie.

⇒
⇒

m ateriale selectie
materiaalkeuze
techniek .

•

ontworpen voor
klantenbestellingen,
tentoonstellingen met
inachtneming van de wensen
en eisen.

•

wordt gekenmerkt door een
zeer hoog professioneel begrip
van bloemschikken voor
evenementen en
tentoonstellingen.

•

analyseert routinematig de
bijzondere ruimtelijke
omstandigheden en het doel
van de bloemendecoratie:
⇒
gevangenschap
⇒
verlichting
⇒
presentatie hoogte
⇒
bewegingsrisico's
⇒
theem .

•

ontwerpt complex en maakt
werkstukken met behulp van
een breed scala aan
technieken, materialen en
materialen met het oog op het
evenement zelf.

•

is verantwoordelijk voor het
winkelontwerp en organiseert
holistische bloemenwinkels
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volgens alle professionele
aspecten.
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•

leidt de medewerkers.

•

gaat om innovaties in de markt.
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Naam van de kwalificatie

Bloemist

EQF-niveaus

Niveau 6 (Meester)

Eenhed van leerresultaten

Marketing en verkoop
KENNIS

U8.1
Klantadvies en -service

Zij/Hij
•

•
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Creative Commons License:
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kent alle klantentypen en
bijbehorende voorkeuren.
kent alle verkoopkanalen:
⇒
telefonische verkoop
⇒
internet verkoop
⇒
poin van verkoop .

U8
VAARDIGHEDEN

Zij/Hij
•

is in staat om kennis en kennis
door te geven aan anderen.

•

heeft een zeer voorbeeldige en
verkoopbevorderende uitstraling.

COMPETENTIES
Zij/Hij
•

kan klantgroepen en behoeften, mogelijke bestel- en
verkoopcijfers beoordelen en
een geschikt bedrijfsmodel
selecteren en beheren.

•

is verantwoordelijk voor de
assortimentsontwerpen die zijn
afgestemd op de klanten en
het bedrijfsconcept.

•

beheerst uitgebreide
verkoopstrategieën en
aanvullende verkopen.
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U8.2
Voorbereiden en afsluiten van
contracten, offertes

Zij/Hij
•

U8.3
Verkoopbevordering
•
•
•

•

•

Bloemenwinkel ontwerp
Productpresentatie
Marketingacties /
promotiemaatregelen
Gebruik van verschillende
advertentieplatforms
Management /
marketingmiddelen
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beheerst de rechtsgrondslagen in
de handel .

Zij/Hij

Zij/Hij
•

kan de volgende documenten
maken:
⇒
aanbod met berekening
⇒
interne berekening
⇒
herberekening
⇒
tekening
⇒
schetsen
⇒
lijst met materialen
⇒
koopcontract
⇒
huur contract
⇒
licentie overeenkomst .

Zij/Hij

•

heeft een zeer uitgebreide kennis
van locatie- en uitrustingsopties
van speciaalzaken.

•

kan veranderingen in het
productaanbod introduceren op
basis van marktanalyse.

•

kent crossmarketingmaatregelen.

•

is in staat om informatie van de
behoeften van de markt te
vinden.

•

kent alle marketingmaatregelen
in de bloemisterij:
⇒
posters
⇒
stand-up display
⇒
folder
⇒
goederenpresentaties
⇒
radio- en televisiereclame
⇒
beurzen
⇒
gedrukte bedrijfspapieren en
logo's.

•

kan uitgebreide
verkoopbevorderende
maatregelen op maat van de
winkel toepassen.

•

is in staat om digitale en gedrukte
media te gebruiken.

•

is in staat om presentaties te
maken.

Zij/Hij
•

beheerst landspecifieke
handelswetgeving in een brede
context.

•

creëert technisch correcte
aanbiedingen en contracten.

•

is competent om aanbiedingen
te maken met moderne
grafische afbeeldingen en
computerprogramma 's.

Zij/Hij
•

is in staat een
marketingconcept
(marketingdoelen,
marketingstrategie) voor de
marktintroductie te ontwikkelen
en te evalueren.

•

is in staat om de mogelijke
toepassingen van de markt
gebaseerde marketing tools te
rechtvaardigen voor de
verkoop en inkoop van
producten en diensten.

•

creëert optimale
productpresentaties en
winkelontwerpen rekening
houdend met het effect van de
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•

U8.4
Samenwerking in een
internationale context

Zij/Hij
•
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kent verschillende advertenties
platforms .

weet vakterminologie in een t
minste één vreemde taal op een
professioneel niveau.

achtergronden / oppervlakken.

Zij/Hij
•

is in staat om te presenteren op
een professioneel niveau in een t
minste één vreemde taal.

•

overzicht van gebieden en
marketinginstrumenten en
verklaart overeenkomsten of
verschillen in marketing op
inkoop- en afzetmarkten.

•

bepaalt de consequenties van
beslissingen in het
verkoopbeleid en rechtvaardigt
de beslissingen voor een
marketingmix.

•

kan het aanbod regelen op
basis van de marktvraag.

Zij/Hij
•

is competent om nieuwe kennis
en ervaringen professioneel te
analyseren in een internationale
context en om nieuwe kennis
toe te passen en over te
dragen.
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Naam van de kwalificatie

Bloemist

EQF-niveaus

Niveau 6 (Meester)

Eenhed van leerresultaten

Bedrijfsmanagement
KENNIS

U9.1
Rechtsgrondslagen

Zij/Hij
•

•

U9.2
Oprichting van het bedrijf
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U9
VAARDIGHEDEN

Zij/Hij

kent basisbepalingen met
betrekking tot de verdeling van het
rechtsstelsel (privaat- en
publiekrecht, contractenrecht,
eigendomsrecht, belastingrecht,
funderingsrelevante wetgeving).

•

appl ies wetgeving voor de
oprichting en bedrijfsonderdelen.

•

is in staat om wetgeving met
betrekking tot werknemers toe te
passen.

zelfverzekerd en volledig beheerst
alle facetten van de relevante
rechtsgrondslagen van het land.

•

is in staat om marketing wetgeving
toe te passen.

Zij/Hij
•

kent bedrijfsconcepten en
bedrijfsmodellen.

•

kent wettelijke bepalingen voor

Zij/Hij
•

kan een bedrijfsmodel kiezen.

•

kan een concept uitwerken en
advies inwinnen.

COMPETENTIES
Zij/Hij
•

is in staat in overeenstemming
met de wetgeving in
verschillende situaties in de
speciaalzaak te handelen:
⇒
wet inzake
jeugdbescherming
⇒
uitwisseling, intrekking,
terugvordering en garantie
⇒
koopovereenkomsten
⇒
handelsrecht
⇒
werknemers wet
⇒
belastingrecht
⇒
gegevensbeschermingswet
geving
⇒
oneerlijke competitie
⇒
winkel urenwet.

Zij/Hij
•

beslist afhankelijk van de
omgeving van de nieuwe
bedrijfssituatie voor geschikte
opstartprocedures voor
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individuele bedrijven.
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•

kent locatiecriteria.

•

kent financieringsmogelijkheden.

•

kent specifieke belastingregels.

•

kent de personeelsvoorschriften.

•

kent ondernemende noodzakelijke
verzekeringen en hun
verwerkingsmogelijkheden.

•

kan algemene wetgeving
gebruiken om de documenten
voor te bereiden bij het opstarten
van een transactie.

•

kan een zakelijke reden en
aanmelden.

•

is in staat om individuele
verzekeringen en verschillende
polissen te vergelijken.

ondernemers:
⇒
een concept maken
⇒
financiering
⇒
reclame concept.
•

is in staat om alle noodzakelijke
zakelijke beslissingen te wegen en
uit te voeren:
⇒
huurcontract /
koopcontract voor
bedrijfspanden
⇒
commercieel kantoor
⇒
stroomvoorziening
⇒
multimedia-verbindingen
⇒
personeel doet er toe
⇒
beroepsvereniging
⇒
verzekering.

•

kan op vakkundige wijze eigen
commerciële bedrijven oprichten
op grond van wetgeving.

•

is competent om operationele
risico's in balans te brengen en
geschikte verzekeringsdekking te
selecteren op basis van
verschillende risico's en
contracten te sluiten en bij te
werken.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze
publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik
van de informatie die erin is vervat.

2015-1-DE02-KA202-002460
VocFlo – European mobility network for vocational training in floristry
U9.3
Ontwikkeling en principes van
de bedrijfsorganisatie

Zij/Hij
•

•

•

U9.4
Commercieel beheer
•
•
•

Accounting
Boekhouding
Cash balancing
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kent de kenmerken van de
verschillende rechtsvormen (
bijvoorbeeld kapitaal,
partnerschappen) en kent de
criteria voor de keuze van de
rechtsvorm.

Zij/Hij
•

kan bedrijfsvormen en hun
verschillen uitvoerig uitleggen.

heeft uitgebreide kennis van het
runnen van een
handelsonderneming.

Zij/Hij
•

is in staat om bepalingen van
arbeids- en
socialezekerheidsrecht op te
nemen in haar bedrijfsstrategie.

•

is in staat om een
aandeelhoudersovereenkomst te
evalueren.

•

kan de verschillende criteria
afwegen op basis van hun
bedrijfsidee en een
bedrijfsformulier kiezen.

•

is competent om een eigen
bedrijf te beheren met of zonder
vestigingen.

kent de procedure en kosten van
juridische procedures (met name
herinnering en handhaving).

Zij/Hij
•

kent ondernemersgedrag.

•

meesters analyse van de
documenten voor berekening en
prijzen.

•

kent waardevormingsprocessen.

•

heeft kennis van het bijhouden van
eenvoudige en dubbele
boekhouding.

Zij/Hij
•

is in staat om een berekening en
verkoopprijs te creëren en
individuele berekeningsitems
operationeel aan te passen.

•

kan berekeningsmethoden
beschrijven en categoriseren.

•

is in staat om computer billing
programma's gebruiken.

•

kan de boekhouding zelf uitvoeren

Zij/Hij
•

beheerst de analyse van de
documenten voor
kostprijsberekening en prijzen met
een gerust hart, besluit
operationeel en aangepast
(gemengde calculatie).

•

stuurt ondernemend gedrag,
begrijpt
waardevormingsprocessen en
past ze toe in het dagelijks leven.
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•

kent commerciële activiteiten in
bloemisterijspeciaalzaken.

•

weet hoe om te gaan met
betalingstransacties.

of voorbereidende activiteiten
uitvoeren.
•

•
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beheerst alle processen en
principes van ondernemershandel
in bloemisterij.
is in staat om alle ondernemende
bedrijfsprocessen uit te voeren:
⇒
plan
⇒
uitvoeren
⇒
controleren
⇒
correct .

•

is in staat om
berekeningsmethoden te
categoriseren.

•

is bevoegd om de voorlopige,
totale en finale kostenberekening
voor te bereiden en te evalueren.

•

is in staat om tools waarmee
vorderingen te innen en te
rechtvaardigen het gebruik ervan
te presenteren.

•

kan de risico's van
standaardbetalingen van
betalingen beoordelen en opties
bieden voor het bewaken van
inkomende betalingen.

•

weegt actie af om claims af te
dwingen en betalingen te
versnellen.

•

is competent om managementen controlemethoden in het
bedrijf te vervullen.
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Naam van de kwalificatie

Bloemist

EQF-niveaus

Niveau 6 (Meester)

Eenhed van leerresultaten

Personeelsmanagement en training
KENNIS

U10.1
Personeelsbeheer en
conflicthantering

Zij/Hij

Zij/Hij

kent de methoden van
personeelsmanagement.

•

kan werknemers belonen
afhankelijk van de werkprestaties.

•

kent methoden van
werknemersmotivatie.

•

kan de efficiëntie en
betrokkenheid van medewerkers
evalueren.

•

is veilig in het omgaan met de
personeelseisen op de
verschillende gebieden van
bloemisterij.

•
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VAARDIGHEDEN

•

•

U10

•

bewaakt de classificatie en
werkmethoden van de
werknemers.

kent conflicten met klanten,
medewerkers en leveranciers.

•

leidt het team in de winkel of in
verschillende branches.

kent verschillende manieren om
met conflicten om te gaan.

•

is in staat conflicten te
behandelen, conflicten tussen
medewerkers te detecteren en
conflicten op te lossen.

•

personeel kunnen plannen om
conflictsituaties te voorkomen.

COMPETENTIES
Zij/Hij
•

kan de vaardigheden en het
niveau van medewerkers
beoordelen en taken hieraan
toewijzen.

•

houdt rekening met relevante
voorschriften inzake collectieve
onderhandelingen,
medezeggenschap en
arbeidsveiligheid in het contract
en de werkorganisatie.

•

is in staat om
loonbelastingklassen, de vorm
van betaling van
inkomstenbelasting en
aansprakelijkheid van de
werkgever, evenals de
mogelijkheid van uitkeringen en
onkostenvergoedingen te
onderzoeken en te beoordelen.

•

is in staat om arbeidsrelaties te
valideren en te beëindigen.
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U10.2
Human resource management

Zij/Hij
•
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kent alle relevante
arbeidswetgeving die van kracht
is in het land.

Zij/Hij
•

beheert de plannen voor
personeelsinzet juridisch veilig.

•

corrigeert personeelsplannen.

•

brengt de planning op één lijn
met de functieomschrijvingen.

•

formuleert doelen en taken voor
het personeel.

•

kan suggesties voor
aanpassingen aan het
organisatieontwerp van
bedrijfsprocessen uitleggen.

•

vervult rolmodelfunctie en
bevordert sociale
samenwerking.

•

begrijpt de noodzaak om
conflicten op te lossen tussen:
⇒
werknemers
⇒
klant
⇒
leveranciers
⇒
klanten en medewerkers.

Zij/Hij
•

is in staat om de
personeelsbehoeften van het
bedrijf te identificeren en te
plannen en verschillende
methoden voor werving,
motivatie en selectie toe te
passen.

•

is in staat basiselementen van
het socialezekerheidsstelsel te
analyseren met betrekking tot
bedrijfsgerelateerde taken en
opties en om rekening te
houden met de voorschriften
inzake verplichte verzekering,
premies, uitkeringen en
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publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik
van de informatie die erin is vervat.

2015-1-DE02-KA202-002460
VocFlo – European mobility network for vocational training in floristry
rapportagevoorschriften.

U10.3
Scholing en bijscholing van
personeel
•

•
•

Identificatie van
trainingsbehoeften van
werknemers
Functieomschrijving
Oprichting van een
This publication is licensed under a
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Zij/Hij

Zij/Hij

•

controleert personeelsplanning
op korte, middellange en lange
termijn, rekening houdend met:
⇒
bestaande
arbeidswetgeving
⇒
situatie op de arbeidsmarkt
en opleidingsmarkt
⇒
liquiditeit van het bedrijf
⇒
personeelsverhoudingen
⇒
planning / doelen van het
bedrijf
⇒
interne en externe factoren.

•

is in staat om vacatures te
adverteren, werving en
interviews uit te voeren en
personeel in dienst te nemen.

•

beheert de schatting van de
personeelsbehoefte op basis
van de evaluaties van de
voorbije boekjaren of
vergelijkende cijfers van
vergelijkbare bedrijven.

Zij/Hij

•

heeft uitgebreide kennis van de
behoefte aan onderwijs en
opleiding.

•

kan manieren en middelen
identificeren en selecteren om
kennis te verwerven.

•

geeft prioriteit aan
trainingsbehoeften, afgestemd
op zakelijke doelen.

•

weet hoe de trainingsbehoeften
van werknemers worden

•

houdt toezicht op de
implementatie van de training in

•

is in staat om te anticiperen op
toekomstige behoeften aan
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•

beroepsopleidingsprogramm
a
Implementatie van onderwijs
en opleiding

bepaald.
•

kent de inhoud van
functiebeschrijvingen.

•

kent de structuur en inhoud van
trainingsplannen.
beschikt over de nodige kennis
om onderwijs en opleiding te
geven.

•

heeft pedagogische
vaardigheden.

•

heeft uitgebreide kennis van de
trainingsorganisatie.

•
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kent de arbeidswetten.

•

•

het bedrijf of de onderwijsgroep
die eigendom is van het bedrijf.

weet hoe gedetailleerd het
opleidingsniveau is om te
beschrijven.

•

kan echte onderwijs- en
trainingsbehoeften analyseren.

•

kan organigrammen en
functiebeschrijvingen maken.

•

legt taakomschrijvingen uit aan
de respectievelijke werknemers.

•

kan alle noodzakelijke floristische
kennis doorgeven aan stagiairs in
een gestructureerde en
didactisch waardevolle
leerinstructie.

•

plannen en bewaakt het
onderwijsbudget.

opleiding.
•

past t hij werk aan de
behoeften van de
onderneming, het uitvoeren van
regelmatige controles en
aanpassingen.

•

is zich bewust van het belang
van het plannen van training en
kwalificatie.

•

is in staat om onderwijs- en
trainingsplannen voor
bloemisten te ontwikkelen en
voert educatieve doelen uit.

•

is in staat om de impact van de
geplande training en de
effectiviteit ervan te
beoordelen.

•

plannen en organiseert de
training en voert de training
pedagogisch en didactisch
correct uit of overhandigt de
opdracht aan trainers.

•

beoordeelt het niveau van
training en initieert correcties.

•

fungeert als een rolmodel voor
de stagiairs en trainers.
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Naam van de kwalificatie

Bloemist

EQF-niveaus

Niveau 6 (Meester)

Eenhed van leerresultaten

Kwaliteitscontrole / beoordeling
KENNIS

U11.1
Analyse

Zij/Hij
•

U11.2
Advisering

kent de reikwijdte van
kwaliteitscontrole en zijn criteria.

Zij/Hij

This publication is licensed under a
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•

heeft uitgebreide kennis van de
verschillen tussen persoonlijke en
professionele beoordeling.

•

kent manieren om de
consultingactiviteit te

U11

VAARDIGHEDEN
Zij/Hij
•

kan de kwaliteit en prestaties
beoordelen.

Zij/Hij
•

kan zijn adviesactiviteit /
servicegedrag weerspiegelen.

COMPETENTIES
Zij/Hij
•

is zich bewust van het belang
van de kwaliteit van werk voor
zakelijk succes.

•

is zich bewust van de noodzaak
controles uit te voeren in het
bedrijf en de kwaliteit van het
werk van elke medewerker te
evalueren.

•

voert de analyse van de
kwaliteit van het bedrijf uit in
alle zaken en kan deze
evalueren en evalueren.

Zij/Hij
•

is in staat om advieskwaliteit op
een noodzakelijk niveau te
houden door middel van
controles en
gedragsoplossingen.
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U11.3
Controle op de
beroepskwaliteit

Zij/Hij
•

•
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kent normen en regels van
kwaliteitsnormen.
kent interne voorschriften.

•

Zij/Hij
•

maakt en analyseert
controleplannen en logboeken.

kan een adviesbeoordeling van
werknemers / collega's
uitvoeren.

Zij/Hij
•

is in staat om naleving van
bedrijfsprocedures en interne
voorschriften te controleren.

•

is zich bewust van het belang
van het bewaken van de
kwaliteit van het werk van de
werknemers.

•

voert regelmatige
beoordelingen uit en
introduceert correcties in
kwaliteits- en
opleidingsbehoeften.
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Naam van de kwalificatie

Bloemist

EQF-niveaus

Niveau 6 (Meester)

Eenhed van leerresultaten

Arbeidsveiligheid en milieubescherming
KENNIS

U12.1
Berdrijfsveiligheid

U12.2
Milieubescherming
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Zij/Hij

VAARDIGHEDEN
Zij/Hij

•

is bekend met gezondheids- en
veiligheidsvoorschriften.

•

kan veilig werken volgens de
veiligheidsvoorschriften.

•

kent de regels bij het werken met
scherpe gereedschappen:
⇒
mes
⇒
schaar
⇒
tang
⇒
zag .

•

•

kent de bedieningsinstructies van
elektrisch gereedschap:
⇒
boren
⇒
schroevedraaier
⇒
lijmpistool
⇒
kookplaat .

•

kent het gezondheidsrisico van
gebruikte chemicaliën.

Zij/Hij

U12

•

COMPETENTIES
Zij/Hij
•

beheert het onderhoud van de
gereedschappen / machines
volgens de wettelijke vereisten.

gebruikt en beveelt juiste
beschermingsmiddelen aan.

•

stuurt de leringen volgens de
specificaties.

controleert de naleving van
veiligheidsvoorschriften.

•

werkt voorbeeldig en
voorzichtig met alle gevaarlijke
gereedschappen, machines en
chemicaliën, rekening houdend
met de gevaren op de werkplek
en instrueert andere
werknemers om gevaren te
voorkomen.

•

onderzoekt regelmatig nieuwe
technische oplossingen om de
kwaliteit en veiligheid te
verbeteren.

Zij/Hij

Zij/Hij
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U12.3
Afvalpreventie en
afvalverwerking

U12.4
Energie

•

kent criteria van
milieubescherming .

•

kent criteria van
soortbescherming.

•

kent criteria van natuurbehoud.

•

kent criteria van
waterbescherming.

•

kent de overeenkomstige
wettelijke vereisten van het land.

Zij/Hij
•

weet manieren om verspilling te
voorkomen.

•

kent de soorten afval- en
afvalregelingen.

Zij/Hij
This publication is licensed under a
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•

kan handelen in de zin van
natuurbehoud,
milieubescherming en
soortbescherming.

Zij/Hij
•

scheidt afval.

•

kan recyclebaar afval
verwijderen.

Zij/Hij

•

is zich bewust van de noodzaak
van milieubescherming,
controleert, evalueert en
corrigeert zijn eigen acties en
die van zijn werknemers.

•

onderzoekt milieuvriendelijke
leveranciers en producten.

Zij/Hij
•

is verantwoordelijk voor de
afvalsituatie van het bedrijf,
werkt voorbeeldig en verwijdert
en sorteert afval op een
milieuvriendelijke manier.

•

onderzoekt manieren om afval
te voorkomen en vermindert
afval door herbruikbare
verpakkingen, met behulp van
alternatieve materialen en staat
open voor nieuwe ideeën.

•

is zich bewust van de
rolmodelfunctie en handelt
dienovereenkomstig.

Zij/Hij
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•

heeft uitgebreide kennis van
fossiele brandstoffen.

•

heeft uitgebreide kennis van
ecologische energiebronnen.

•

heeft uitgebreide kennis van de
mogelijkheden van efficiënt
energiegebruik.

•

heeft uitgebreide kennis van de
term ecologische voetafdruk.

•

handelt verantwoordelijk en
zorgvuldig met energiebronnen.

•

verzorgt zorgvuldig in de
dagelijkse omgeving met het
gebruik van energie en kent
alternatieve energiebronnen.

•

is in staat om uit te leggen aan
collega's en leerlingen de
principes van zuinig gebruik van
energie.
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